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Суто аНглійСьКі зухи
СУТо АНГлійСьКі зУхи

Серед інших класиків англійської літератури Кіплінґу в Україні пощастило чи 
не найменше. Чимало його текстів залишилися не перекладеними — і напевне годі 
найближчим часом чекати, що ситуація кардинально зміниться. Тим більше не слід 
очікувати повного зібрання творів українською — але хоча б основний корпус 
усе-таки хочеться побачити, причому не років через двадцять, а якнайскоріше.

Перші кроки до цього зроблені завдяки «Навчальній книзі — Богдан», видавни-
цтву, яке уже кілька років поспіль робить чимало для того, щоб Кіплінґ зазвучав 
українською. Вийшли три томи казок, дві збірки-білінгви віршів, на черзі «Кім», а 
у 2013 році ми дочекалися, мабуть, однієї з найбільш важливих і водночас найменш 
відомих у нас збірок: «Сталкі та його команду». Книга, яку ви тримаєте в руках, 
завершує епопею з видання оповідань про Сталкі — тепер вони перекладені всі.

* * *
У англійській літературі жанр, в якому написані оповідання про Сталкі та його 

друзів, має давню традицію. Це так звані «шкільні оповідки», які зазвичай описували 
шкільне життя, були присвячені дружбі, взаємодопомозі, оспівували спортивні та 
інші досягнення героїв… Ці тексти виокремилися у особливий жанр, оскільки шко-
ла — і то школа «закрита», радше схожа на інтернат, — була важливою складовою 
у житті тогочасних британців (якщо точніше — у житті тогочасних британців, які 
вміли читати художню літературу і мали на це час та кошти). зрештою, як і будь-
який жанр, «шкільні оповідки» пережили кілька етапів еволюції: від солоденьких, 
припарфумлених історій до творів, що описували чорні сторони шкільного життя.

Найперше ж оповідання, присвячене Сталкі та його друзям, — «Раби лампи» 
(1897 р.) — викликало чимало обурення у читачів. здається, чи не вперше у «шкіль-
них оповідках» головні герої знущалися з малечі, обманювали вчителів та й узагалі 
поводилися аж ніяк не взірцево. У цій та подальших історіях було більше навіть 
не від звичних «оповідок», а від крутійського роману, тільки в нетрадиційних для 
нього декораціях. Кіплінґ свідомо збурював публіку, але робив це не задля епата-
жу як такого. Він чудово знав, що саме відбувається в колоніальних британських 
школах, бо й сам закінчив одну з них. і все, про що він писав у «Сталкі…», так чи 
інакше було пов’язано з його особистим життєвим досвідом.

Можливо, саме через це оповідання мали шалений успіх у читача: відчувалася 
справжність, ненадуманість. Додамо сюди тонку іронію, такий собі трохи відсторо-
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нений глузливий погляд на героїв та їхні витівки; несподівані карколомні пригоди 
і серйозний соціальний підтекст у другій частині першого оповідання.

за деякий час оповідання вийшли книжкою, а пізніше навіть були доповнені ще 
кількома текстами. Вони не тільки змінили парадигму жанру, а й безпосередньо 
вплинули на багатьох авторів, як англійських, так і зарубіжних.

зазвичай у цьому контексті згадують Аркадія Стругацького: він відчайдушно 
любив цю книжку, переклав її на російську і, звісно ж, саме від прізвиська «Стал-
кі» походить назва сталкерів з відомого «Пікніка на узбіччі». Але навіть вплив на 
творчість Стругацьких тільки тим не обмежився. Скажімо, одне з оповідань, що 
ввійшло до знакового роману «Полудень, XXII століття», розповідає про інтернат 
майбутнього і багато в чому перегукується з історіями про Сталкі. А прийом, коли 
несподівано оповідь від третьої особи переходить на оповідь від першої, Стругацькі 
майстерно використали в повісті «за мільярд років до кінця світу»…

При цьому збірка про Сталкі й російською мала непросту долю: переклад 
Стругацького загубився і був знайдений в архівах лише кілька років тому; дві інші 
виходили малими накладами і лишилися читачем майже не поміченими. Натомість 
«Сталкі та його команда»і її продовження «Нові пригоди Сталкі та його коман-
ди» — книга дуже цікава і юному читачеві, й дорослому. Кіплінґ у ній постає у 
зовсім несподіваній іпостасі. А на фоні нещодавніх суперечок з приводу того, що, 
мовляв, в українській підлітковій літературі все надто солодко та патріархально, 
«Сталкі…» є важливим кроком: адже і в британців колись було так само, а от яким 
шляхом пішов Кіплінґ. Дивіться, думайте, порівнюйте… шукайте свої.

Але одразу ж заспокоїмо надто схвильованих батьків: згаданих вище «непри-
стойних сцен» лякатися не слід. Сталкі, Жук та Мак-Турк — це аж ніяк не аналог 
сучасних гопників чи тітушок. У тому й суть: ці хлопчики уособлюють в собі всі 
протиріччя звичайнісіньких підлітків. Жорстокі, але водночас по-своєму чесні, 
допитливі, але хитрі, претензійні, але й наївні… Це ті, хто, подорослішавши, несли 
ідеали британської цивілізації в інші країни — знову ж таки, з усіма протиріччями 
та з усією неідеальністю цих ідеалів. звичайні живі хлопці.

* * *
Свою книжку Кіплінґ писав понад сто років тому. Багато речей відтоді лишилися 

такими самими: тепер хлопці не менш зухвалі й не менш непосидючі, так само 
змагаються один із одним, жартують над супротивниками, не люблять готувати 
домашку. з іншого боку, життя у коледжі збройних сил у Вестворд-гоу! помітно 
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відрізнялося від сучасного шкільного, навіть і у нинішній Британії. Мало хто нині 
вчить латину, знається на особливостях ставлення ірландських землевласників до 
лисиць, тим більше — здатен розпізнати паралелі між сюжетом «Першої пригоди» 
та класичним сюжетом ірландських легенд про викрадення корів, чи між історією 
про хлопчину, що випустив у класі мишу, і драмою римського Реґула. звичайно 
ж, основні сюжетні колізії будуть зрозумілі навіть пересічному читачеві, а від-
так ми маємо чудову книжку українською, у гарному перекладі, з унікальними 
ілюстраціями. Сподіватимемось, що попереду нас чекають інші томи кіплінґіани, 
дитячої та дорослої, веселої, захопливої та зухвалої. хтозна, раптом вони колись 
вплинуть на якогось молодого письменника та й спричинять появу нового «Пік-
ніка на узбіччі»?..

Володимир Арєнєв
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Побратимам 
Чому це світ, не доберу, 
Чіткіший в променях косих? 
Згадаєш юності пору 
І тішишся тому, що встиг. 

Венери і Ліберти час 
Закон дозволив для забав. 
І кожен з тої сотні нас 
Хто мужнім став, хто скнарим став. 

Ніщо дорослі набуття, 
Тріумфи й Долі копняки 
Супроти мрій, гріхів, звитяг 
Людей, що звуться юнаки. 

Безвусі-безбороді дні, 
Коли ідей важніш порив. 
Сам бог веселої гульні 
І обіймав, і говорив... 

Ми знали, стрінем його знов, 
Хоча й не знали, що не тут. 
Сумлінно кожен з нас пройшов
Для нас означений маршрут. 

Тоді ми виросли — навік, 
Здавалось, він кудись пропав. 
І ось Харон — старий візник 
Пита мене: «Ну що — впізнав?»


